Serwy k. Augustowa
16-326 Płaska
Informacje i sprzedaŜ:
tel. (0-85) 652-00-88
tel./fax (0-85) 651-95-95
CENTRUM WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNE

www.proserwy.pl

CENNIK POBYTÓW W BUDYNKU HOTELOWYM - 2010
CENY ZA DOBĘ
OD OSOBY
Z pełnym
wyŜywieniem

POBYTY 1- 6 NOCLEGÓW

POBYTY WCZASOWE
OD 7 NOCLEGÓW

rodzaj pokoju
2-3 os. z tarasem
2 os. bez tarasu

rodzaj pokoju
2-3 os. z tarasem
2 os. bez tarasu

135 zł/os.

120 zł/os.

115 zł/os.

99 zł/os.

125 zł/os.

110 zł/os.

105 zł/os.

90 zł/os.

105 zł/os.

89 zł/os.

85 zł/os.

70 zł/os.

60 zł/doba

30 zł/doba

60 zł/doba

30 zł/doba

FB

Ze śniadaniem
i obiadokolacją
HB

Nocleg ze
śniadaniem
B&B

Dopłata za
pokój 1 os
SGL SUPPL.

CENNIK POBYTÓW W DOMKACH I BUNGALOWIE - 2010
ZAKRES
ŚWIADCZEŃ

FB - nocleg
1 os. z pełnym
wyŜywieniem

HB – nocl.1 os.
ze śniadaniem
i obiadokolacją

Nocleg 1os.
z obiadem

Pobyt bez
wyŜywienia

DOMKI
- segment 4 os.
lub pokój 2-3 os.

75 zł/doba

68 zł/doba

59 zł/doba

140 zł/ seg. 4 os.
100 zł/ pok. 3 os.

87 zł/doba

80 zł/doba

71 zł/doba

120 zł/ pok. 2 os.
130 zł/ pok. 3 os.

(z łazienką i TV)

BUNGALOW
- pokój 2-3 os.
(z łazienką i TV)

UWAGI:
1) W domkach i w bungalowie preferowane są pobyty tygodniowe (od niedzieli do niedzieli),
krótsze pobyty sprzedawane są z 7 dniowym wyprzedzeniem.
2) Przy pobytach z wyŜywieniem segmenty 2 pokojowe w domkach sprzedawane są dla
minimum 3 osób, pokoje w bungalowie i domkach dla minimum 2 osób.

ZniŜki oraz dodatkowe opłaty – domki i budynek hotelowy
•
•
•
•
•

10 % zniŜki za 2 tydzień pobytu z 3 posiłkami (przy opłacie z góry za 2 tygodnie)
dzieci do lat 3 - z dwoma opiekunami - bezpłatnie (bez świadczeń)
dzieci do lat 12 - z dwoma opiekunami - opłata 60 % wartości świadczeń
opłata za postój samochodu na terenie ośrodka:6 zł/doba, 30 zł/tydzień, 50 zł/2tyg.
opłata miejscowa wg aktualnych stawek Urzędu Gminy -1,50 zł /os./doba

CENY POSIŁKÓW: śniadanie 15 zł, obiad 20 zł, kolacja 15 zł, obiadokolacja 25 zł
Informacje i sprzedaŜ właściciel obiektu:
PROSERWY – INVEST–NORD 15-423 Białystok ul. Grochowa 11
tel. (085) 652-00-88 ; 746-67-57 tel./fax: (085) 651-95-95
www.proserwy.pl
www.investnord.pl

